
 

Referat Rådmannskollegiet den 09.03.2020 

Til stede: 
Kommunedirektør i Bamble   Geir H. Bjelkemyr-Østvang 
Kommunedirektør i Kragerø   Inger Lysa 
Rådmann i Porsgrunn    Per Wold 
Rådmann i Siljan    Jan Sæthre 
Assisterende rådmann i Skien   Jan Petter Johansen  
 
Tid/Sted:     12:30-15:45. Rådhusstua, Skien kommune 
Møteleder:    Per Wold 
Referent:    Sondre Groven 
 
Forfall: 
Rådmann i Drangedal    Jørn Christian Schjøth Knudsen 
 

 

Saksnr. Rådmannskollegiet 
 

15/20 Godkjenne referat 04.02.20 
 
Ekspedert den 11.02.20. 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

16/20 Nasjonal Transportplan (NTP) 
 
Birgitte Hellstrøm fra Vestfold og Telemarks fylkeskommune orienterte. Prosessen 
knyttet til ny NTP skiller seg fra tidligere. Blant annet ser man et økt fokus på kost/nytte. 
Kommunene må komme med tydelige innspill til Fylkeskommunen om hvilke prosjekter 
man ønsker prioritert.  
 
Hellstrøm orientere også om utviklingen knyttet til byvekstavtalene.  
Mandag den 23. mars vil det være et NTP-møte i Bø, hvor ordførere og administrativ 
ledelse er invitert.  
  

17/20 
 
Kl. 14. 

Styremøte GKI 
 
Se egen utsendelse fra GKI. 
 

18/20 Felles formannskapsmøte – videre fremdrift 
 
Oppfølging av sak 5/20 fra Grenlandsrådet den 07.02.2020. 
 
Rådmennene fikk i oppdrag å utarbeide en plan for videre formannskapsmøter. Kollegiet 
diskuterte videre fremdrift.  
  



 

Konklusjon: Sondre lager et notat basert på de tilbakemeldingene som kom fra kollegiet. 
Dette legges frem for rådmennene den 30.03 og ordførerne den 15.04.20.  
 

19/20 
 
Kl. 15. 

Utkast til prosess for rullering av strategisk næringsplan for Grenland 
 
Hanne Gro Haugland fra Vekst i Grenland orienterte om prosessen med rullering av 
strategisk næringsplan (SNP) for Grenland.  
 
Dagens SNP fungerer som et styringsdokument. Prosessen rundt rullering vil ikke være 
like omfattende som ved sist runde. Videre har styret til ViG landet på at ny SNP bør 
fokusere på det lokale, men ha et særskilt fokus på det regionale.  
 
Rådmennene mente fremdriftsplanen til rulleringen av SNP var bra. Formannskapene 
bør involveres i de enkelte kommunene.  
 
Konklusjon:  
Saken legges til ordførerkollegiet den 15.04. Her diskuterer man fokuset på det 
lokale/regionale ytterligere.  
 

20/20 Grenland næringsfond 
 
Hanne Gro Haugland fra Vekst i Grenland orienterte. Fondet eies i dag av Bamble, 
Porsgrunn, Skien og Porsgrunn. Rådmannskollegiet diskuterte muligheten for at 
Drangedal og Kragerø involveres i fondet. 
 
Konklusjon: Per og Sondre orienterer Ordførerkollegiet. Hanne Gro legger frem 
alternativer for representantskapet i april.  
 

21/20 Videreføring av interkommunale samarbeid og verstskommunesamarbeid 
 
Rådmannskollegiet diskuterte saksfremlegget og videre fremdrift.  
 
Jan Petter Johansen trakk frem at Skien ønsker å se på kostnadsnøklene knyttet til det 
enkelte samarbeidet. Dette trekkes inn i saken.  
 
Konklusjon: Innspill fra Skien trekkes inn i saken. Saksfremlegget sendes til rådmennene 
som legger saken frem for by/kommunestyrene.  
 

22/20 Skjønnsmidler 
 
Dagens ordning i Telemark er at regionrådene søker om skjønnsmidler. Fylkesmannen 
har etterspurt en tilbakemelding om kommunene ønsker å videreføre denne ordningen.  
 
Sondre orienterte. 
 
Konklusjon: Rådmannskollegiet mener at dagens løsning bør videreføres. Sondre 
koordinerer innspill med de andre regionene i Telemark.  
 
 



 

23/20 Plastfrie kommuner 
 
Oppfølging av sak 42/19, Plastfrie kommuner, fra Rådmannskollegiet den 19.06.19. 
 
Miljørådgiverne fikk i oppdrag å koordinere kommunenes arbeid med denne tematikken. 
Forslaget fra miljørådgiverne ble diskutert.  
 
Konklusjon: Rådmennene er positive til forslaget som ble lagt frem. Det sendes en 
oppfordring til miljørådgiverne å være enda tydeligere på enkelte av punktene.  
 

24/20 Sak- og Arkivsystem 
 
Oppfølging av sak 2/20 fra Rådmannskollegiet den 15.01. 
 
Jan Sæthre orienterte om utviklingen av møtene med Tieto. 
Kommunene og Tieto har ikke kommet til enighet.  
 
Konklusjon: Sondre utarbeider utkast til skisse for anskaffelsesprosjekt til neste møte i 
Rådmannskollegiet den 30.03.20.  
 

25/20 Eventuelt 
 
Kompetansenettverket 
 
Sondre orienterte om tematikk og dato for lederdagen 2020.  
 
Rådmannskollegiet noterte seg dette som et godt tema.  
 
Coronaviruset 
 
Kollegiet diskuterte status og forløp i sin respektive kommune. 
 
Per videresendte utarbeidet notat fra Porsgrunn 
 

 

 


